ZARZĄDZENIE Nr 112/2017
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji dokonującej wyboru kandydata
na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 902 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję w celu dokonania wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna w następującym składzie:
1. Maria Górska – Przewodnicząca Komisji
2. Agnieszka Czarnecka – Członek Komisji
3. Elżbieta Mieszkowska – Członek Komisji
4. Małgorzata Smysło – Członek Komisji
§ 2. Do zadań komisji należy:
1. Określenie wymaganych kwalifikacji , umiejętności i predyspozycji kandydata.
2. Określenie formalnych kryteriów wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora.
3. Przygotowanie projektu ogłoszenia o naborze.
4. Otwarcie ofert i sprawdzenie czy wnioski zostały złożone w terminie i czy zawierają
wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że
kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze. Wnioski złożone po
terminie lub niezawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów
podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania.
5. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w tym zadawanie pytań weryfikujących
wiedzę i kwalifikacje kandydatów. Dokonanie oceny punktowej w skali od 0 do 10
wypowiedzi i udzielonych odpowiedzi kandydatów. W sytuacji jednakowej liczby
punktów przyznanych przez komisję
kilku kandydatom rozstrzyga głos
Przewodniczącej Komisji.
6. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja wybiera kandydata, który w
selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów (minimum 50% punktów
możliwych do uzyskania). Wyłonienie kandydata na dyrektora Centrum Usług
Wspólnych Miasta Podkowa Leśna.
7. Po zakończeniu procedury naboru sporządza się protokół, który podpisują wszyscy
członkowie komisji biorący udział w jej pracach.
§ 3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i ulega rozwiązaniu z dniem przekazania
wyników naboru wraz z dokumentacją Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

